
1 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Examenreglement havo 
& 
Programma van Toetsing en Afsluiting 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
cohort 2022-2024 
4 havo 
schooljaar 2022-2023 
 
1. INHOUDSOPGAVE_______________________________________ 
 
 
1. Inhoudsopgave      2 
 
2. Algemene bepalingen    3 
 
3. Schoolexamen (SE)     5 

 
4. Bevorderingsnorm    7 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 
 

2. ALGEMENE  BEPALINGEN      ________                 
 
Dit eindexamenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag ter uitvoering van het  
Eindexamenbesluit VO en is van toepassing op de leerlingen, die in schooljaar 2022-2023 in 4 havo zitten en die naar verwachting in 2024 eindexamen doen 
(cohort 2022-2024). Het examenreglement ligt bij de afdelingsadministratie van de school ter inzage. 
 
2.1. Begrippen 
 
In dit examenreglement wordt verstaan onder: 
bevoegd gezag : de bestuurder van het Pius X-College 
directeur  : de directeur havo-vwo of diens plaatsvervanger 
kandidaat : de leerling die tot het eindexamen of deeleindexamen is toegelaten 
examinator : de docent die belast is met het geven van onderwijs in enig leerjaar,                            
    waarover het schoolexamen zich uitstrekt 
teamleider : teamleider havo 3, 4 en 5 
hoofdexamensecretaris : de persoon die leidinggeeft aan de examensecretarissen binnen de school en 

  die belast is met de algehele organisatie en coördinatie van se’s, ce’s en het  
  PTA 

examensecretaris  : degene die is belast met de organisatie en coördinatie van se’s, ce’s en het 
   PTA van zowel havo als vwo 

gecommitteerde  : degene die het werk van het centraal examen na de examinator ook nakijkt   
   en beoordeelt 

inspectie:   : inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
toezichthouder   : degene die in de examenzaal surveilleert en toezicht houdt 
examenadviescommissie: een commissie die bestaat uit drie leden: de directeur, de hoofdexamen 

   secretaris en een teamleider (niet van de betrokken afdeling) 
commissie van beroep:    beroepscommissie die bestaat uit drie leden, die aangewezen worden door 
      het bevoegd gezag; de leden zijn geen lid van het bestuur, van de directie of  

 docent aan de school; de commissie wordt voor 1 oktober van het  betreffende  examenjaar vastgesteld 
schoolexamen (SE)  : dat deel van het eindexamen waarvoor de school verantwoordelijk is wat  
      inrichting en opgaven betreft 
schoolexamen-toetsweek: door school georganiseerde toetsweek aan het einde van een  
                                      se-periode 
centraal examen (CE)  : centraal schriftelijk examen (cse), deel van het eindexamen waarvoor de  
      Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verantwoordelijk is wat  
      inrichting en opgaven betreft 
toetsing   : een toets met schriftelijke of mondelinge vragen, de praktische opdrachten,  
      en het profielwerkstuk waar een beoordeling voor wordt gegeven 
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profiel    : een samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een groep van  
      verwante opleidingen in het hoger onderwijs; de mogelijke profielen zijn: 

- Cultuur en Maatschappij 
- Economie en Maatschappij 
- Natuur en Gezondheid  
- Natuur en Techniek 

gemeenschappelijk deel: vakken waarin alle kandidaten, ongeacht het gekozen profiel, examen  
      afleggen 
profielwerkstuk   : afsluitende opdracht met een presentatie/gesprek, waarin op geïntegreerde  
      wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis 

   zijn voor het gekozen profiel 
handelingsdeel   : totaal van de verplichte activiteiten voor een vak, die niet met een cijfer 

   worden gewaardeerd, maar met de kwalificatie “naar behoren” afgerond  
   dienen te worden 

CvTE : College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het  
  niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland 

pta   : programma van toetsing en afsluiting 
pxb-nummer  : uniek nummer van de kandidaat in het schooladministratiesysteem 
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2.2. Indeling en afnemen van het eindexamen 
 
Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit: 
 - een schoolexamen (se); 
 - een centraal schriftelijk examen (cse); 
 - zowel een schoolexamen als een centraal schriftelijk examen. 
 
Het schoolexamen havo omvat mede een profielwerkstuk, dat betrekking heeft op tenminste één vak dat deel uitmaakt van het examenpakket van de 
kandidaat. Het schoolexamen wordt afgenomen volgens een programma van toetsing en afsluiting (het pta). De daarin opgenomen stofomschrijving is 
onder voorbehoud. Als er van de stofomschrijving moet worden afgeweken zullen kandidaten en ouders/verzorgers hiervan schriftelijk in kennis worden 
gesteld. 
 
Het pta wordt jaarlijks vóór 1 oktober samen met het examenreglement door het bevoegd gezag vastgesteld en vóór 1 oktober aan de kandidaten bekend 
gemaakt. Het schoolexamen begint in het vierde leerjaar en wordt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen afgesloten.  
 
Met inachtneming van het bepaalde in art. 32 van het Eindexamenbesluit heeft een kandidaat op havo het schoolexamen afgerond als: 
 -  lo “naar behoren” is afgerond; 
 -  de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het algemeen gedeelte,  
    het profieldeel en het vrije deel, zoals aangegeven in het pta, zijn afgelegd en derhalve  
    voor deze vakken een eindcijfer is verkregen;  
 -  de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken “naar behoren” zijn  
    afgerond; 
 - het profielwerkstuk een eindbeoordeling heeft. 
  
Een kandidaat kan pas deelnemen aan het centraal schriftelijk examen als zijn schoolexamen is 
afgerond. Het cse wordt in het laatste leerjaar afgenomen volgens de examenprogramma’s, zoals die vastgesteld zijn door de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen en onder de voorwaarden die door hem/haar worden gesteld. 
Deze gegevens zijn ook te vinden op de website van de school. 
 
2.3 . t/m 2.6. 
 
2.3 t/m 2.6 vindt u op de website - in het examenreglement 5 havo schooljaar 2021-2022 –  
het reglement met betrekking tot onregelmatigheden, de examenadviescommissie, de commissie  
van beroep en de geheimhouding. 
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3. SCHOOLEXAMEN         ____           
 
3.1.   Algemeen 
 
Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig het Eindexamenbesluit VO. 
a.   Het schoolexamen bestaat uit: -     theoretische toetsen; 

- praktische opdrachten; 
- handelingsdelen; 
- een profielwerkstuk.  

b.   Het schoolexamen wordt opgebouwd vanaf het vierde leerjaar. De inhoud en de resultaten ervan  
worden neergelegd in het examendossier. Voor ieder vak geldt, dat het schoolexamen in de bovenbouw begint in het leerjaar, waarin het onderwijs in 
dat vak wordt gegeven.  

c. Het schoolexamen eindigt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen. 
d. De kandidaten krijgen voor aanvang van de betreffende schoolexamen-toetsweek een rooster met daarop de vakken, tijden en plaatsen waar de 

toetsen worden afgenomen. De kandidaten en hun ouders, voogden of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de juiste 
plaats.  

e.   Elke kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste (hulp)middelen die zijn  
      toegestaan. 
 
3.2.   Indeling schoolexamen 
 
a. Het schoolexamen kent toetsen in 4 havo en  
b. drie toetsperioden in 5 havo (af te sluiten met een schoolexamen-toetsweek aan het einde van 
 elke periode). 
c.   Vakken zonder centraal schriftelijk examen worden afgesloten in het laatste jaar waarin ze op de  
 lessentabel voorkomen.  
d. Het profielwerkstuk (pws) wordt gemaakt volgens de richtlijnen in de profielwerkstukbrochure. 
 
3.3.   De beoordeling 
 
-     Elke theoretische toets of praktische opdracht alsmede het pws wordt gewaardeerd met een cijfer 
      uit de schaal van cijfers van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers op 1 decimaal  
 nauwkeurig. 
-     De handelingsonderdelen bij een vak vormen een volwaardig onderdeel van het schoolexamen en  
 moeten “voldoende” of “goed” worden afgerond. 
-     Het vak lo dient “naar behoren” te worden afgesloten. 
-     Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van alle cijfers voor toetsen  
 en/of praktische opdrachten. Als dat gemiddelde een cijfer met twee decimalen is, wordt de  
 tweede decimaal, als die 4 of lager is naar beneden en als die 5 of hoger is naar boven afgerond. (Voorbeeld: 5,45 à 5,5.)  
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- Is het resultaat van het schoolexamen tevens eindcijfer (voor een vak met alleen een schoolexamen en geen centraal schriftelijk examen) ten 
behoeve van de slaag-zakregeling dan wordt het gewogen gemiddelde van toetsen en praktische opdrachten afgerond tot een geheel getal. Hierbij 
wordt in twee stappen afgerond (bv. 5,45 wordt 5,5 wordt eindcijfer 6). Voor havo betreft dit de vakken: bsm, maatschappijleer, wiskunde D en ckv. 
Voor de volledige afrondingsregels zie: www.examenblad.nl. 

-     De examinator stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk na iedere toets, praktische opdracht of ieder  
 handelingsdeel van het schoolexamen op de hoogte van het resultaat.  
-     Voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen krijgen de kandidaten de eindcijfers  
 schoolexamen op schrift gesteld. 
- Het zogenaamde combinatiecijfer bevat op havo de eindcijfers van het profielwerkstuk, maatschappijleer en ckv. T.a.v. het combinatiecijfer geldt 

dat de samenstellende delen hiervan (dus de cijfers voor de desbetreffende vakken en het pws) geen van alle lager mogen zijn dan 3,5. 
- Als er in de opgave een fout staat dan krijgen de kandidaten de maximale score voor die opgave  
 toegekend.  
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3.4. Handelingsdelen 
 
- Aan de kandidaat worden schriftelijk richtlijnen, beoordelingscriteria en inleverdata ter hand  
 gesteld bij de opdracht tot het handelingsdeel. 
- Is de beoordeling van het handelingsdeel niet “naar behoren”, dan stelt de examinator de kandidaat  
 in de gelegenheid het handelingsdeel opnieuw te doen tot tenminste de beoordeling “naar behoren”  
 kan worden gegeven. 
-   Tot de handelingsdelen worden ook gerekend de opdrachten voor loopbaanoriëntatie en 
     begeleiding. 
- Bij niet tijdig inleveren geldt dat de kandidaat voor het betreffende vak het recht op herkansing in  
 die periode kan verliezen. Daarnaast kan hem/haar de toegang tot alle lessen worden ontzegd tot  
 dat de kandidaat de opdracht naar behoren heeft voltooid. De kandidaat kan verplicht worden de  
 daardoor gemiste lestijd in te halen. 
  
3.5 Praktische opdracht 
 
- Praktische opdrachten worden afgenomen en beoordeeld zoals in de regeling per vak hierna 
 is aangegeven. 
- Bij niet tijdig inleveren tijdens de vooreindexamenjaren geldt dat de kandidaat hem/haar, na  
 overleg met de teamleider, de toegang tot de lessen wordt ontzegd totdat de kandidaat de  
 opdracht naar behoren heeft voltooid. De daardoor gemiste lestijd kan worden ingehaald. Ook kan  
 voor het betreffende onderdeel het cijfer 1.0 worden toegekend. In dat geval worden betrokken  
 kandidaat, bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en inspectie op de hoogte  
 gebracht. 
- Bij niet tijdig inleveren tijdens het examenjaar geldt dat de kandidaat voor het betreffende vak het 
 recht op herkansing in het betreffende leerjaar kan verliezen. Daarnaast kan hem/haar, na overleg  
 met de teamleider, de toegang tot alle lessen worden ontzegd totdat de kandidaat de opdracht  
 naar behoren heeft voltooid. De kandidaat kan verplicht worden de daardoor gemiste lestijd in te  halen. Ook kan voor het betreffende onderdeel het 
cijfer 1.0 worden toegekend. In dat geval  
 worden betrokken kandidaat, bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en  inspectie op de hoogte gebracht. 
 
3.6. Profielwerkstuk 
 
-     Het concept profielwerkstuk moet ingeleverd worden voor de in de pws-brochure genoemde datum. 
-     Het profielwerkstuk wordt beoordeeld volgens richtlijnen in de pws-brochure maar in ieder geval vóór aanvang van de derde toetsperiode in 

examenjaar van 5 havo (maart). De beoordeling resulteert in een cijfer. 
-     Aan de kandidaten worden schriftelijk richtlijnen voor het maken van een profielwerkstuk en  
 beoordelingscriteria ter hand gesteld. 
-     De kandidaat is verplicht een logboek van zijn werkzaamheden voor het profielwerkstuk bij te 
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 houden, overeenkomstig de gegeven richtlijnen. 
 
3.7. t/m 3.12 
 
Deze punten gelden voor het eindexamenjaar 5 havo en hebben betrekking op verhindering, ziekte en gedragsregels tijdens de schoolexamen- toetsweken 
in havo 5. Tevens staat daaronder opgenomen informatie over klachten, inzien van schoolexamenwerk, herkansingen en herexamen schoolexamen.  
De tekst van deze punten kunt u vinden op de website van de school in het ‘Examenreglement 5 havo’. 
 
3.13 Extra tijd bepalingen/toetsfaciliteiten 
 
De directeur kan in geval van de aanwezigheid van een deskundigenverklaring het les- en toetsprogramma op een adequate wijze aanpassen. 
Hiervoor is vereist: 

- een deskundigenverklaring, die door een ter zake deskundige psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater is opgesteld en ondertekend; 
- de aanpassing kan in elk geval bestaan uit een verlenging van de toetsduur (conform het dyslexieprotocol van school). 
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3.15. Slotbepaling schoolexamen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur. 
 
 
 
4.    Bevorderingsnorm van 4 HAVO naar 5 HAVO.  
 
 


